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Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w Powiecie Wodzisławskim 
 

 
 

Na terenie powiatu wody zajmują powierzchnie około 8,5 km2, co stanowi 2,9 % całej 

powierzchni powiatu. Na wielkości te wpływają wody rzek i potoków a takŜe zbiorniki  

poŜwirowe o powierzchni około 650 ha i pojemności około 32 mln m3 oraz kompleks stawów 

hodowlanych o powierzchni około 300 ha i pojemności około 6 mln m3 zlokalizowane 

wzdłuŜ koryta rzeki Odry. 

Najbardziej zagroŜone tereny w powiecie znajdują się w jego południowo–zachodniej części    

i obejmują gminy: Godów, Gorzyce Lubomia. ZagroŜenie to powodują rzeki Odra i Olza 

szczególnie w okresie wiosennych i letnich przyborów wód spowodowanych roztopami lub 

długotrwałymi opadami deszczu. W pozostałych miastach i gminach powiatu zagroŜenie 

powodziowe jest mniejsze, niemniej jednak mogą wystąpić lokalne podtopienia 

spowodowane wezbraniami w małych rzekach i potokach w wyniku intensywnych opadów 

atmosferycznych. Szczególnie dotyczy  to Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów i Gorzyc.  

Na terenie Powiatu Wodzisławskiego mogą wystąpić dwa rodzaje powodzi: 

1) opadowe - spowodowane nagłymi i intensywnymi opadami deszczu lub spowodowane 

długotrwałymi, występującymi na znacznym obszarze opadami deszczu, 

2) roztopowe - spowodowane nagłym ociepleniem i topnieniem śniegu. 

W powiecie dominują wezbrania opadowe, gdyŜ  śnieg nagromadzony w górach topnieje       

a wody spływają powoli. W przypadku duŜych opadów śniegu i wysokich temperatur wiosną 

mogą wystąpić powodzie roztopowe na rzekach Odrze i Olzie. Prognozowanie wezbrań jest 

moŜliwe przez obserwację w punktach pomiarowych, które znajdują się na rzece  Odrze        

w Republice Czeskiej oraz w Chałupkach, Olzie, Bukowie - KrzyŜanowicach i rzece Olzie    

w Istebnej, Cieszynie, Godowie oraz przy ujściu w miejscowości Olza. Sieć posterunków 

obserwacyjno - pomiarowych stanowi własność Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Rzeki i potoki, które stwarzają potencjalne zagroŜenie powodziowe na terenie Powiatu 

Wodzisławskiego: 

- Odra              – na odcinku długości 14,5 km, 

- Olza   – na odcinku długości 8,5 km, 

- Leśnica  – na odcinku długości 15,2 km, 

- Szotkówka  – na odcinku długości 13,2 km, 
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- Lubomka  – na odcinku długości 3 km, 

- Piotrówka  – na odcinku długości 8,3 km, 

- Syrynka  – na odcinku długości 11,5 km, 

- Nacyna  – na odcinku długości 11,37 km, 

- Potok Łęgoń – na odcinku długości 14,92 km. 

ZagroŜenie powodziowe 

 Przedstawione poniŜej zagroŜenia powodziowe w poszczególnych gminach 

i miejscowościach, które wynikają z analizy zalań i podtopień, jakie miały miejsce podczas 

powodzi na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 1997 roku. Mimo znacznych nakładów 

finansowych na budowę i modernizację obiektów przeciwpowodziowych oraz urządzeń 

hydrotechnicznych a takŜe wyposaŜenia słuŜb ratowniczych w sprzęt po roku 1997 naleŜy 

załoŜyć, Ŝe zagroŜenia te  w dalszym ciągu mogą wystąpić  i stworzyć  zagroŜenie dla Ŝycia    

i mienia mieszkańców.  

 1. Gmina Godów 

ZagroŜenia powodują rzeki: Olza, Szotkówka, Leśnica, Piotrówka.  

W związku z powyŜszym zagroŜone mogą być: 

1) most na rzece Szotkówka,  

2) ujęcie wody przemysłowej w Godowie,  

3) obiekty mieszkalne i gospodarstwa rolne znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie 

rzek w miejscowościach: 

a) Godów: 

         - Gliniki - rzeka Olza,  

                        - rejon Wiejskiego Ośrodka Kultury - rzeka Piotrówka,  

- ulice 1 Maja , Nowa - rzeka Szotkówka,  

- rejon Folwarku - rzeka Leśnica, 

b) Gołkowice: 

        - Głębocz - rzeka Szotkówka,  

- Dębina - rzeka Piotrówka,  

c) Łaziska: 

        -ulica Szkotnicka - rzeka Olza, 

       - Podbucze – rzeka Leśnica, wał wodny przeciwpowodziowy o długości 1,5 km. 

 

 

 

2. Gmina Gorzyce  
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ZagroŜenia powodziowe powodują rzeki Olza i Odra. 

 Najbardziej zagroŜone miejscowości na terenie gminy to: 

a)  Uchylsko - rzeka Olza; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się 60 % 

gospodarstw i obiektów,. 

b) miejscowość Olza - rzeka Olza i Odra; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się 

80 % gospodarstw i obiektów,  

c) miejscowość Odra – rzeka Odra; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się     

100 % gospodarstw i obiektów. 

 Odrębnym zagroŜeniem w zakresie zalania znacznych terenów na terenie gminy Gorzyce są 

takŜe liczne ciągi melioracyjne i cieki kanałowe, które podczas występowania 

podwyŜszonych stanów wód w korytach rzek Olzy i Odry mają uniemoŜliwione ujście do 

tych rzek. 

  3. Gmina Lubomia 

ZagroŜenia powodziowe powodują  rzeki Odra i Lubomka. 

 Najbardziej zagroŜone powodzią są miejscowości: 

a) Buków  

b)  Ligota Tworkowska  

c) Nieboczowy  

W strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się 100 % gospodarstw i obiektów                   

ze wszystkich trzech miejscowości. ZagroŜenie powodziowe ze strony rzeki  Lubomki          

w  Lubomi występuje w rejonie ulic - Korfantego, Mickiewicza i Polnej. 

4. Miasto Wodzisław Śląski 

ZagroŜenie powodziowe występuje ze strony rzeki Leśnica:  

a) w dzielnicy Radlin II – w rejonie ul. Chrobrego i Dąbrowskiego, 

b) w dzielnicy Stare Miasto w rejonie ulic Witosa, Bogumińska, Rzeczna. 

ZagroŜone są budynki mieszkalne i budynki uŜyteczności publicznej zlokalizowane                

w bezpośrednim sąsiedztwie przepływającej rzeki.  

5. Miasto Rydułtowy 

ZagroŜenie powodziowe występuje ze strony rzeki Nacyna w rejonie ul.Sobieskiego, 

Radoszowskiej i Strzody przyległych. ZagroŜone są budynki mieszkalne i uŜyteczności 

publicznej zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki.. 

 

 

 

Urządzenia  zabezpieczające przed powodzią 
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1. Wał prawostronny rzeki Olzy i Odry od Uchylska do wejścia do polderu „Buków”, rok 

budowy – 1996 r., długość wału wynosi: 

a) wzdłuŜ Olzy - 3,45 km - remontowany w 2005 r. 

b) wzdłuŜ Odry - 1,18 km - remontowany w 2001 r. 

 Łączna długość wałów wynosi 4,63 km. Wały chronią 700 ha terenów depresyjnych, 

na których znajduje się miejscowość Olza. Słabym ogniwem jest śluza wałowa (wrota 

przeciwpowodziowe) na kanale ciekowym w okolicy mostu kolejowego w Ozie. W roku 

2007, na skutek podjętych przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego działań,  PKP dokonała  

naprawy w/w wrót i wykonała bariery zabezpieczające koronę okalającą tą budowlę 

hydrologiczną.   

2. Wał przeciwpowodziowy prawostronny rzeki Odry od miejscowości Odra do 

miejscowości Buków ma długość 6,36 km (rok budowy 1950), remontowany podczas 

budowy polderu „BUKÓW”. Obecnie wał ten jest częścią polderu Buków i pełni rolę 

wału działowego pomiędzy przepływową i sterowaną częścią polderu. Wybudowano w 

nim takŜe dwie budowle wpustowe – górną o szerokości w koronie – 200 m i rzędnej 

przelewu 194,00 m npm oraz dolną z zamknięciami o rzędnej progu 191,00 m npm. 

3. Wał przeciwpowodziowy prawostronny rzeki Odry o długości 1,60 km chroniący 

miejscowość Ligota Tworkowska. Najsłabszym ogniwem jest przecięcie i obniŜenie 

korony wału przez drogę publiczną Buków-Lubomia, gdzie w przypadku zagroŜenia 

zabudowuje się „szandory”. 

4. Polder „BUKÓW”- sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze wchodzący w skład 

przyszłego zbiornika Racibórz Dolny, połoŜony jest na terenie gmin Lubomia i Gorzyce. 

Polder Buków budowany w latach 1989-2002 r ma około 830 ha powierzchni i moŜe 

przyjąć około 50 mln m³ wody. 29 marca 2006 r. podczas wezbrania rzeki Odry 

przyczynił się do obniŜenia fali powodziowej na Odrze. Polder Buków stanowi jeden          

z głównych systemów ochrony przeciwpowodziowej dla Powiatu Wodzisławskiego,  

Raciborskiego, Opola i Wrocławia. Ze względu na okresowe zalewanie i duŜe 

ograniczenie w obrębie polderu gospodarki rolnej wzrosła na jego terenie 

bioróŜnorodność, stał się siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin błotnych                  

i zwierząt, co w połączeniu ze starorzeczami i zalanymi wyrobiskami oraz sąsiedztwem 

Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Wielikąt uczyniło z niego bardzo atrakcyjny 

teren dla turystyki i rekreacji blisko połoŜonych ośrodków miejskich takich jak np. 

Wodzisław Śląski, Racibórz. 

 

Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy 
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 Na stanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, zlokalizowanego                

w  Syryni ul. Raciborska 3 oraz częściowo w KP PSP Wodzisław Śl. ul Pszowska 68 znajdują 

się : 

- łódź motorowa – 6 osobowa – Quick Silver,  

- łódź motorowa – 6 osobowa, 

- łódź wiosłowa- 2 osobowa,  

- łódź wiosłowa – 6 osobowa - 4 szt., 

- łódź wiosłowa płaskodenna - 10 osobowa - 4 szt., 

- worki na piasek: 30 l - 124000 szt., 60 l -  30000 szt., 

- geowłóknina – 7,2 tys. m2. 

Inny sprzęt przeciwpowodziowy znajdujący się na terenie powiatu: 

- łódź motorowa - 6 osobowa - OSP Ligota Tworkowska, 

- łódź wiosłowa – 2 osobowa - OSP Ligota Tworkowska, 

- łódź motorowa - 6 osobowa - OSP Nieboczowy, 

-samochód kwatermistrzowski Star 1466 – terenowy słuŜący do ewakuacji ludzi                       

i mienia  z terenów zalewowych  – KP PSP Wodzisław Śl., 

- namiot pneumatyczny z wyposaŜeniem – KP PSP Wodzisław Śl. 

Monitoring  przeciwpowodziowy 

Prowadzony jest stały monitoring bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie. Dwa 

razy w roku dokonywane są przeglądy urządzeń hydrotechnicznych i budowli 

 przeciwpowodziowych. Ponadto pracownicy PCZK przekazują do miast i gmin Powiatu 

Wodzisławskiego komunikaty z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody, 

Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, oraz Instytutu Meteorologii                 

i Gospodarki Wodnej. 

 W przypadku opadów i podwyŜszonych stanów wód w rzekach prowadzona jest 

bezpośrednia kontrola przez patrole Państwowej StraŜy PoŜarnej i Ochotniczych StraŜy 

PoŜarnych. 

Na potrzeby działań przeciwpowodziowych na terenie powiatu funkcjonuje łączność 

zarządzania kryzysowego Starosty Wodzisławskiego, która obejmuje: 

1) Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, 

2) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śl., 

3) wszystkie urzędy miasta i gminy Powiatu Wodzisławskiego, 

4) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach - Nadzór Wodny – Buków, 

5) Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych-Biuro Terenowe w Raciborzu.  
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Monitoring przeciwpowodziowy na przykładzie sytuacji hydrologicznej z miesiąca marca 
2009 r. Sytuacja hydrologiczna w marcu odznaczała się przewagą tendencji spadkowej, 
chociaŜ  w pierwszej dekadzie miesiąca często wzrastał poziom wody w rzekach, a takŜe pod 
koniec miesiąca notowano wzrosty. W pierwszych dniach miesiąca (01-02.03) na rzekach 
regionu obserwowano wzrosty na rzekach, które były spowodowane topnieniem pokrywy 
śnieŜnej. Poziom wody miejscami podniósł się znacznie: Odra (Ujście Nysy 42 cm, Miedonia 
28 cm, Chałupki 22 cm,  KrzyŜanowice 21 cm. Od początku miesiąca stany wód na rzekach 
układały się przewaŜnie na granicy wody średniej i wysokiej i na czterech posterunkach został 
przekroczony stan ostrzegawczy. W dniu 03 marca wzrosty występowały na Odrze (do 14 cm 
w Chałupkach i KrzyŜanowicach), W kolejnych dniach (4-6.03) ponownie odnotowano 
wzrosty na rzekach spowodowane topnieniem pokrywy śnieŜnej. Poziom wody podniósł się 
na Odrze (Miedonia i Olza 57 cm, KrzyŜanowice 56 cm), na Opawie do 50 cm.                     
Na pozostałych rzekach wzrosty wyniosły od 2 do 18 cm. W dniu 7 marca na większości rzek 
poziom wody się obniŜał od kilku do 26 cm, tylko na Odrze do KrzyŜanowic i Olzie nadal 
występowały wzrosty stanów wody do 24 cm. Następnego dnia (08.03) po intensywnych 
opadach deszczu na rzekach regionu zarysowała się tendencja wzrostowa. Miejscami wzrosty 
były gwałtowne i bardzo znaczne: Odra (KrzyŜanowice 188, Olza 186 cm, Miedonia 162 
cm).Na posterunkach w Chałupkach i KrzyŜanowicach zostały przekroczone stany alarmowe.  
Sytuacja hydrologiczna odmieniła się w okresie od 9 do 22 marca kiedy to dominowała 
tendencja spadkowa na rzekach regionu. W pierwszych dniach (9-13.03) spadki były znaczne: 
na Odrze od 18 do 102 cm, na Olzie do 38 cm .W późniejszym czasie spadki na rzekach były 
na ogół niewielkie od kilku do 15 cm. Jedynie na Odrze zanotowano w dniu 14 marca wzrosty 
od 10 do 19 cm, po czym w kolejnych dniach obserwowano umiarkowane obniŜanie się 
poziomu wody na odrzańskich posterunkach od 10 do 33 cm. Pod koniec tego okresu stany 
wód na rzekach obniŜyły się poniŜej stanów ostrzegawczych. W następnych dniach (23-
24.03) na skutek opadów deszczu miały miejsce wzrosty na rzekach regionu. Miejscami 
wzrosty były znaczne: Odra od 14 do 30 cm, W dniu 25 marca  odnotowano spadki stanów 
wody, natomiast na Odrze, obserwowano wzrost poziomu wody. W dniach (26-28.03) 
sytuacja hydrologiczna na rzekach regionu charakteryzowała się tendencją spadkową. 
Większe spadki wystąpiły na Odrze na odcinku KrzyŜanowice-Miedonia 20-27 cm.              
Na pozostałych rzekach poziom wody obniŜył się nieznacznie (od 2 do 12 cm).  
W ostatnich dniach miesiąca (29-31.03) na skutek opadów i topnienia pokrywy śnieŜnej 
ponownie podniósł się poziom wody na rzekach regionu. Największe wzrosty wystąpiły 
miedzy innymi na  Odrze od 34 do 141 cm i na Olzie w Cieszynie 43 cm) Miejscami zostały 
przekroczone stany ostrzegawcze- na Odrze w Chałupkach o 28 cm. W KrzyŜanowicach           
o 72 cm Na koniec miesiąca stany wód na rzekach regionu układały się w strefie wody dolnej 
wysokiej. 
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Stan urządzeń hydrotechnicznych i budowli przeciwpowodziowych  

Przegląd urządzeń hydrotechnicznych i budowli przeciwpowodziowych przeprowadzono        

w dniach 10 lutego 2009 r. oraz 28-30 kwietnia 2009 r. Brali w nim udział przedstawiciele 

Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych-Biuro Terenowe w Raciborzu, 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, urzędów miast i gmin Powiatu Wodzisławskiego, 

Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl., Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 

PoŜarnej oraz Komendy Powiatowej Policji Wodzisław Śląskim. 

 Podczas przeglądu stwierdzono między innymi: 

 1)  Gmina Godów 

−−−− obniŜenie linii brzegowej na rzece Piotrówka w miejscowości Skrbeńsko, 

−−−− potrzeba przeprowadzenia inwentaryzacji oraz usunięcia zatorów w korycie rzeki 

Piotrówka,       

−−−− wyrwa lewostronna na rzece Szotkówka w miejscowości Godów, 

−−−− uszkodzona skarpa prawostronna rzeki Leśnica w okolicach wiaduktu oraz lokalne 

wyrwy prawo i lewostronne na odcinku Łaziska-Godów, 

−−−− wzdłuŜ koryta rzeki Leśnicy na odcinku od miejscowości Podbucze do Łazisk 

stwierdzono liczne dzikie wysypiska śmieci, 
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2)  Gmina Gorzyce 

− w miejscowości Olza rów melioracyjny przyległy do wału pomiędzy miejscowościami 

Uchylsko i Olza na długości ok.300 m wymaga pilnej konserwacji, 

− wrota przeciwpowodziowe na rzece Odra przy moście kolejowym w miejscowości   

Olza -  zamulony odcinek wlotowy oraz przepust pod drogą,  

−−−− w rejonie punktu do zwalczania nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska - „Stanowisko 

Obronne” na rzece Odrze w miejscowości Olza – połamane płyty betonowe                   

i zalegający Ŝwir wzdłuŜ linii brzegowej, 

 3)  Gmina Lubomia 

       -   na rzece Lubomka w Lubomi w rejonie ul. Polnej 81 stwierdzono oberwanie się skarp     
i płyt aŜurowych, 

4)  Miasto Wodzisław Śląski 

-  na rzece Leśnica konieczne jest wykonanie konserwacji bieŜącej na całym odcinku 

-  na potoku Syrynka w dzielnicy Zawada w rejonie ul. Szybowej likwidacja wyrw w linii   
brzegowej. W rejonie ul. MłodzieŜowej odmulenie przepustu okularowego, 

5)  Miasto Rydułtowy 

-  na rzece Nacyna konieczne przeprowadzenie konserwacji bieŜącej. 

 

Do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usterek zobowiązani są administratorzy rzek   

i urządzeń hydrotechnicznych, których przedstawiciele uczestniczyli w przeglądzie.               

W związku z powyŜszym zostaną wystosowane pisma do administratorów, informujące          

o stwierdzonych usterkach i nieprawidłowościach oraz zobowiązujących do określenia 

terminu usunięcia usterek. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wyk. w 2 egz. 

D. Czworowski 


